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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH THỦY 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KT&HT 
 

V/v đảm bảo cung cấp điện 

an toàn mùa mưa, bão năm 

2022; đáp ứng tốt nhất nhu 

cầu điện cho phục hồi và 

phát triển kinh tế sau dịch 

COVID-19 

Thanh Thủy, ngày       tháng 4 năm 2022 

 
   Kính gửi:  

 - Các đơn vị: Trung tâm Văn hóa-TT-DL và Truyền 

thông, Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Điện lực Thanh Thủy; 

 - HTX dịch vụ điện năng xã Thạch Đồng. 
 

 Căn cứ Văn bản số 410/SCT-QLNL ngày 14/4/2022 của Sở Công Thương 

tỉnh Phú Thọ về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn mùa mưa bão năm 2022 và 

đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện cho tỉnh phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch 

COVID-19.  

Để chủ động, phòng chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả hạn chế đến mức 

thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn đảm 

bảo việc cung cấp điện ổn định và an toàn trong mùa mưa bão năm 2022 và đáp 

ứng nhu cầu điện cho các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế sau dịch 

COVID-19. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

 1. Trung tâm Văn hóa-TT-DL và Truyền thông huyện  

 Phối hợp với Điện lực Thanh Thủy tăng cường công tác tuyên truyền để 

Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện các gải pháp tiết 

kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo an toàn điện trong 

kinh doanh, sử dụng điện. 

 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện 

Tổ chức thực hiện kiểm tra, sửa chữa, bảo trì tất cả các thiết bị đóng cắt, 

bảo vệ, hệ thống nối đất và các điểm có nguy cơ rò điện cao đối với hệ thống 

chiếu sáng công cộng; các cột đèn chiếu sáng, cột đèn tín hiệu và điều khiển 

giao thông nhằm đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn điện; 

kịp thời phát hiện và ngăn ngừa, phòng tránh nguy cơ gây sự cố, rò điện, gây tai 

nạn điện trong nhân dân. 

 3. UBND các xã, thị trấn 

 - Tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ điện 

chức giải tỏa các công trình, cây cối có nguy cơ mất an toàn lưới điện của đơn 
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vị, sửa chữa những hư hỏng không đảm bảo kỹ thuật về cột, dây néo, đường dây, 

xà, sứ, tiếp địa, chống sét…. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện trong phòng chống tai 

nạn điện trong mùa mưa bão bằng nhiều hình thức trên hệ thống loa truyền 

thanh, trong đó tuyên truyền các nội dung về đảm bảo an toàn công trình lưới 

điện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác an toàn 

điện trước, trong và sau các đợt mưa bão trên địa bàn. Tăng cường xử lý các vi 

phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. 

 4. Điện lực Thanh Thủy, HTX dịch vụ điện năng xã Thạch Đồng 

- Xây dựng phương án cung ứng điện năm 2022, trong đó mục tiêu của 

phương án phải đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia trong trường 

hợp thiếu nguồn, sự cố lưới điện, hệ thống điện hoặc sửa chữa hệ thống điện 

nhiều ngày dẫn đến phải tiết giảm công suất, sản lượng; đảm bảo việc khôi phục 

lưới điện một cách nhanh nhất, giảm thiểu thời gian mất điện, nhanh chóng cung 

cấp điện cho phụ tải; đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn quản 

lý đặc biệt các khách hàng trọng điểm, phụ tải công nghiệp, giảm đến mức thấp 

nhất ảnh hưởng đến các hoạt động chính trị xã hội, sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân. 

 - Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra đường dây theo quy định để kịp 

thời phát hiện và xử lý các sự cố của trạm biến áp và đường dây, đảm bảo vận 

hành trong mùa mưa bão.  

- Xử lý cột điện bị cong, nghiêng, mất thanh giằng, xói lở móng cột; sửa 

chữa bổ sung kịp thời các vị trí cột điện bị mất, đứt, gãy tiếp địa. Đối với các 

tuyến dây cao áp đi trong khu vực đông dân cư cần có kế hoạch đưa dây tiếp địa 

luồn trong ống nhựa cứng để tránh mọi tiếp xúc ngẫu nhiên giữa người hoặc gia 

súc với dây tiếp địa. 

 - Tại các khoảng cột mà độ võng từ dây dẫn điện đến mặt đất hoặc mặt 

nước không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phải được khẩn trương căng lại dây 

dẫn hoặc xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật như trồng cấy thêm cột điện, nâng 

cao chụp đầu cột,... để đảm bảo khoảng cách an toàn. Trường hợp chưa thể thực 

hiện được ngay thì tại các vị trí nguy hiểm dưới đường dây phải đặt các biển báo 

tạm thời để cảnh báo cho người và phương tiện giao thông biết và phòng tránh. 

- Hoàn thành công tác thí nghiệm định kỳ các thiết bị đường dây và trạm 

biến áp theo quy định; tiến hành thay thế các vật tư, thiết bị điện kém chất lượng 

kết hợp vệ sinh lưới điện, gia cố các vị trí sung yếu; gấp rút hoàn thành, sửa 

chữa, đại tu lưới điện theo kế hoạch trước mùa mưa bão. 

- Tổ chức phát quang hành lang tuyến, chặt cây, tỉa cành ngoài hành lang 

có nguy cơ đổ vào công trình điện, thực hiện các biện pháp an toàn điện theo          
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Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật điện lực về an toàn điện; 

 - Xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn của đơn vị và tổ chức diễn tập trong đơn vị. Chuẩn bị nguồn nhân lực, vật tư 

thiết bị, phương tiện để ứng phó kịp thời với thiên tai, phòng chống lụt bão và 

khắc phục hậu quả. Sẵn sàng cứu hộ công trình khi có sự cố, khi thiên tai xảy ra, 

nhanh chóng khắc phục thiệt hại để cung cấp điện trở lại, đảm bảo an toàn và hỗ 

trợ các đơn vị khác theo lệnh điều động của cấp trên. 

 - Phối hợp với các đơn vị viễn thông, các nhà mạng để loại bỏ đường dây 

cung cấp thông tin, cung cấp mạng không còn sử dụng đảm bảo mỹ quan và an 

toàn phòng chống cháy nổ. 

 - Phối hợp với các hộ dân để kiểm tra các đường dây cung cấp điện hạ thế 

sau công tơ, hệ thống điện trong nhà của các hộ dân để đảm bảo an toàn điện, 

phòng chống sự cố tai nạn về điện. 

 - Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tăng cường 

công tác tuyên truyền về an toàn điện trên hệ thống đài truyền thanh, cung cấp 

tranh ảnh, áp phích, panô, tờ rơi đến khách hàng và người dân để giúp cho mọi 

người có nhận thức về lợi ích và tác hại sự cố mất an toàn lưới điện. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công Thương (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: KT&HT, NN&PTNT; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tân 
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